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Hoog bovenop een berg lag een kleine steen. Net als veel van de
andere stenen die verspreid op de bergtop lagen. Het enige verschil
was dat deze kleine steen op een richel lag, waardoor hij een weids
uitzicht had op de wereld beneden hem.

Deze plek bood de kleine steen de gelegenheid om de dieren beneden
in de vallei te zien terwijl ze daar rondliepen op zoek naar voedsel en
om alle wonderen van de schepping te ervaren.

Hij kon de vogels horen terwijl ze de dag begroetten met hun gezang.
Hun liedjes weergalmden tegen de bergen rondom de vallei en
vervulden het steentje met vreugde en dankbaarheid.



Elke ochtend, wanneer de eerste zonnestralen langs de horizon
schenen, sprak de kleine steen een dankgebed uit. Hij bedankte de
Bedenker en Maker van Alles voor een goede nachtrust, voor de koele
bries, voor het licht van de dag en vooral voor de warmte van de zon.

Er ging geen dag voorbij zonder dat de kleine steen een ochtendgebed
zei. Na zijn gebed bleef hij een paar ogenblikken zitten en nam hij de
schoonheid in zich op die voor hem lag.

Daarna bracht hij de rest van de dag door met aan alle andere stenen,
die van waar zij lagen niet konden zien wat het steentje zag, te
vertellen wat hij waarnam in de vallei heel ver in de verte.

Hij beschreef in detail de prachtige rivieren, de bomen, de bloemen en
vooral hoe de jonge vogels en dieren hun spelletjes speelden.



De kleine steen vond het ook leuk om de andere stenen te vertellen
over de vogels en hoe ze met zoveel gratie en schoonheid op de zachte
wind konden drijven.

Af en toe stopte het steentje met vertellen om een   van de liedjes na te
doen die de vogels zongen, “Tweet, Tweet!”, waarna de andere stenen
op de berg in lachen uitbarstten.

Het leven op de berg was niet altijd vol gelach, want elke nieuwe dag
bood uitdagingen voor de kleine steen. Sommige dagen waren gevuld
met zinderende hitte, terwijl andere bitter koud waren.

Er waren dagen dat het zo hard regende dat het steentje de vallei
eronder niet kon zien. Toch bleef hij gelukkig en dankbaar voor alle
wonderen om hem heen.

Hij wist dat elk van deze uitdagingen voorbij zou gaan en dat hij
opnieuw de eerste zonnestralen zou zien en de warmte ervan zou
voelen.



Op een nacht, toen de kleine steen zich klaarmaakte om te rusten,
hoorde hij in de verte een laag gerommel. Hij keek naar de lucht die
gevuld was met donkere wolken en bliksemflitsen.

Met elke bliksemschicht kwam de vallei beneden tot leven alsof het
dag was. Deze storm was heel heftig en de kleine steen maakte zich
grote zorgen toen hij de dieren beneden zag rennen om een
  schuilplaats te zoeken.

Toen de storm dichterbij kwam, schudden de donderslagen de berg
heen en waar alsof er een aardbeving was. De bliksem flitste in alle
richtingen en het begon te regenen.



Dit was geen normale regenbui, zoals die uit het verleden, de wolken waren
gehuld in een duisternis die anders was dan alles wat de kleine steen ooit
had meegemaakt.

Plots was de lucht gevuld met de geur van ozon en een mysterieuze
elektrische lading die door iedereen werd gevoeld. Met een machtige knal
schudde een bliksemschicht de berg heen en weer en verlichtte alles in de
verre omtrek.

Het was alsof de berg het belangrijkste doelwit was geworden van deze
monsterlijke storm. In een flits lieten de wolken een stortvloed van regen
los die tegen de berg beukte en enorme rivieren creëerde die langs de
berghelling naar beneden stroomden.

"Waarom hebben de donderslagen hun kracht op de berg ontketend?"
vroeg het steentje. “Iemand of iets moet hen zeker boos hebben gemaakt.”



Net toen de kleine steen zijn vraag stelde, veegde een regenbui hem
van zijn plek en in een rivier die van de berg af stroomde.

Hij zag andere stenen naast hem die ook van de berg werden geveegd.
Hij voelde de angst in elk van de stenen terwijl ze naar beneden
slingerden en tuimelden.

Ze passeerden kleinere stenen die in de spleten vastzaten en grotere
stenen die als wachters langs de kant neerkeken op de kleine steen.
terwijl hij en de andere stenen over een onzeker pad reisden.

Toen, zonder waarschuwing, stopte de woeste rivier en trok het water
zich terug. Het steentje bevond zich op een onbekende plek, omringd
door puin en andere stenen die hij nog niet eerder had gezien.



Kleine druppeltjes regen bleven vallen, terwijl de kracht van de
donder de berg bleef schudden, rotsen losmaakte en een regen van
stenen veroorzaakte die de spleten en spleten vulde.

De kleine steen keek om zich heen en zag een landschap verduisterd
met stukken bomen, struikgewas en hopen stenen die waren losgerukt
en tot in deze kleine spleet waren meegevoerd.

Na een korte periode van heroriëntering, begon het steentje
verbinding te maken met de andere stenen in de spleet.



Er waren er, net als hijzelf, die vanaf de top van de berg naar beneden
waren meegesleurd en zich nog herinnerden waar ze vandaan waren
gekomen. Weer anderen zaten  er zwijgend bij, onzeker over wat er
was gebeurd en konden zich niet herinneren hoe ze daar waren
gekomen of waarom.

De kleine steen en degene die het zich herinnerden, begonnen hun
kennis te delen met degene die het waren vergeten in de hoop de
angst en onzekerheid die vele voelde weg te nemen.

Veel van de stenen die het waren vergeten, waren dankbaar voor de
gedeelde kennis, terwijl anderen degenen die deelden, niet geloofden
en zelfs voor gek verklaarden.

Dit weerhield de stenen die zich alles herinnerden er niet van hun
verhaal te vertellen, want het bood troost aan degenen die open
stonden voor herinnering.



Terwijl het delen van ervaringen doorging, kwam er een gerommel van
boven op de berg. Toen de berg weer begon te trillen en een frisse regenbui
de kloof met water begon te vullen stopten alle stenen met hun activiteiten.

Toen de regen heviger werd, kregen de stenen het gevoel dat er iets stond
te gebeuren, en alle stenen in de spleet bereidden zich voor toen een
waterstroom hen uit de spleet in een grote rivier van water veegde en de
kleinere stenen verder van de berg naar beneden meesleurde.

Deze storm was chaotischer dan de eerste storm en liet alle stenen in een
verwarde staat achter. Terwijl het water zakte, zag de kleine steen een
vreemd landschap bezaaid met gebroken rotsen, allerlei soorten puin en
zandhopen die gedeeltelijk grotere stenen bedekten en de kleinere stenen
hadden begraven.



Wankel en gedesoriënteerd van de ervaring zat de kleine steen een
aantal dagen zwijgend te proberen zich zijn oorsprong en zijn reden
van bestaan te herinneren. Dit werd bemoeilijkt door dikke wolken die
de zon en de regen blokkeerden, terwijl nieuwe regenbuien naar
beneden vielen en over de kleine steen heen spoelden.

Na enkele dagen begon de kleine steen te herstellen van de reis die hij
had afgelegd en begon hij zijn situatie te overdenken. Nog steeds in
een staat van verwarring en constant met regen overgoten, sloeg hij
zijn ogen op naar de lucht en zag de top van de berg.



Het kleine steentje besefte dat hij halverwege de berg naar beneden
was gerold zonder zich te herinneren wat er precies was gebeurd.
Terwijl hij zijn omgeving bekeek, ontdekte hij dat de andere stenen
dicht bij hem geen moeite deden om met elkaar in contact te komen of
over hun reis te praten.

Omdat hij erg verward was, riep hij de Bedenker en Maker van Alles
aan voor hulp bij het herinneren van wat er was gebeurd. Zijn
oprechte verlangen om het te begrijpen en zijn hartstochtelijke
verzoek bleven niet onbeantwoord.

De Bedenker en Maker van Alles kwam naar de kleine steen en tilde
zijn bewustzijn op naar de richel waarop hij ooit op de top van de berg
had gezeten. En Hij sprak tot hem met een stem vol liefde:



“Kleintje. kijk uit op de vallei, zie de schoonheid, het is er nog
steeds. Zeg tegen degenen die je ontmoet om op zoek te gaan naar
de schoonheid en te onthouden waar ze vandaan kwamen”.

Hierna bracht hij het bewustzijn van de kleine stenen weer terug naar
het met zand en puin gevulde landschap waar de zonnestralen alles in
hun warmte baadden.

De ervaring vulde de kleine steen met een hernieuwd gevoel om
anderen te helpen hun oorsprong te herinneren en de schoonheid te
zien die iedereen omringde.

Hij begon met de rotsen in zijn directe omgeving door in hen het licht
van de herinnering op te wekken, te inspireren en te doen ontwaken.



Veel van de stenen stonden open voor wat het kleine steentje vertelde
en omhelsden de boodschap. Zij vertelden de boodschap door aan
andere stenen in hun nabijheid en creëerden zo een golf die zich over
het zanderige landschap verspreidde.

Weer andere die jarenlang gedeeltelijk in het zand waren begraven,
vonden warmte en troost in hun situatie en wilden zich niet
herinneren waar ze vandaan kwamen. Zij negeerden het steentje.

Dit weerhield de kleine steen niet. Hij bleef de boodschap delen met
liefde die uit zijn hele wezen straalde.



Op een koele lentedag begon zich aan de horizon snel een storm te
vormen met donkere onheilspellende wolken. Bliksemschichten
sloegen in het landschap.

Een bliksemschicht raakte het steentje en golven van elektriciteit
schoten door elk deel van zijn wezen en deden hem kort oplichten. De
kleine steen lag verdwaasd en verward op het zanderige landschap.

In de verte hoorde hij een gebrul dat nog meer bijdroeg aan zijn
verwarring.

Plotseling viel er zo snel een muur van water over het steentje heen,
dat er geen tijd was om zich op de inslag ervan voor te bereiden. Het
trof de kleine steen met zo'n kracht dat hij als een veertje in een
orkaan omhoog werd getild en alle gevoel voor richting en doel
verloor.



Toen de kleine steen bij zinnen kwam, bevond hij zich in een diep
ravijn, omringd door honderden andere stenen van verschillende
groottes. De wanden van het ravijn waren steil en slechts een korte tijd
toe konden de zonnestralen de lagere niveaus waar het steentje nu lag
verwarmen.

Dit was heel vreemd voor de kleine steen. Omdat hij zijn hele leven tot
nu toe in het licht en de warmte van de zon had doorgebracht.



Om de gebeurtenissen van de afgelopen dagen te begrijpen, probeerde
het steentje contact te maken met de andere stenen om te vragen wat
zij hadden meegemaakt. Hoe hij het ook probeerde, hij kon van geen
van de stenen in het ravijn een antwoord krijgen.

Het was alsof ze volledig waren vergeten wie ze waren en waar ze
vandaan kwamen. En ze hadden weinig of geen verlangen om zich hun
afkomst te herinneren.

De enige keren dat het steentje een soort reactie bij de andere stenen
kon oproepen, was wanneer het licht van de zon het ravijn gedurende
de middag voor een korte tijd opwarmde.



Het herinneren was nog steeds een sterk aspect van de essentie van de
kleine steen, toen hij de boodschap die hem door de Bedenker en
Maker van Alles was gegeven weer begon te delen.

Dag na dag sprak de kleine steen over de schoonheid van de schepping
en hoe elk van de stenen ooit aan hun aardse reis op een bergtop was
begonnen. Over hoe dit ravijn slechts een tijdelijke wachtruimte was
totdat een andere golf zou komen en alle stenen naar de door de zon
verwarmde vallei zou brengen.

Af en toe kreeg hij een middelmatige reactie van enkele van de stenen
die pas in het ravijn waren aangekomen. Maar ze verloren snel hun
interesse en werden zoals de anderen die alleen troost vonden als de
zon hen ‘s middags in haar warmte baadde.



Naarmate de tijd verstreek, werd de kleine steen vermoeid en
ontmoedigd door het gebrek aan bereidheid in de andere stenen om
zich de boodschap te herinneren die ze op de top van de berg hadden
gekregen. Hij voelde een overweldigende eenzaamheid.

De kleine steen kreeg het onheilspellende gevoel dat hij niet verder
zou komen, dat hij altijd in deze donkere ravijn zou blijven liggen en
nooit in de vallei zou aankomen. Deze nare gedachte liet hem niet los.

Opnieuw wendde de kleine steen zich met heel zijn wezen tot de
Bedenker en Maker van Alles en vroeg om hulp bij het omgaan met
deze duistere gedachten.



De kleine steen vroeg waarom de Bedenker en Maker van Alles hem in dit
donkere ravijn had geplaatst waar hij zich van iedereen vervreemd voelde
en zo erg eenzaam was.

De Bedenker en Maker van Alles beantwoordde zijn verzoek door zijn
bewustzijn weer naar de top van de berg te tillen en met liefdevolle stem te
zeggen:

“Kleintje. kijk uit op de vallei, zie de schoonheid, het is er nog steeds. Ik
weet dat je degene die verdwaald zijn in de duisternis van het ravijn kunt
helpen, daarom ben je daar geplaatst. Zeg tegen degenen die je ontmoet,
dat ze op zoek moeten naar de schoonheid en dat ze onthouden waar ze
vandaan komen”.

En Hij plaatste het steentje voorzichtig weer tussen de kleine steentjes
in het ravijn.



De kleine steen zette zijn werk in het ravijn vele jaren voort. Hij raakte
met mos bedekt en bleef nooit stilstaan   bij zijn situatie.

Dit ging door tot op een lentemorgen de onweerswolken van een
nieuwe verandering zich aan de horizon begonnen te verzamelen.

In een plotselinge stortbui werd het ravijn gevuld met een stortvloed
van water die de kleine steen optilde en hem naar de prachtige vallei
bracht, badend in zonlicht.



Hier ontmoette hij insecten, dieren en vogels die hem in de vallei
verwelkomden. Ze spraken over de schoonheid van de vallei en waar
ze vandaan kwamen. De kleine steen was naar huis teruggekeerd.

De kleine steen ruste comfortabel in de vallei, genietend van de
warmte van de zon en dacht na over zijn reis vanaf de top van de berg.



In de verte zag het klein steentje een klein kind met haar hondje in zijn
richting lopen. Het hoofd van het kindje keek naar beneden alsof zij
iets zocht.

Als het kindje het steentje nadert, stopt ze plotseling en begint naar
iets op de grond te zoeken. Ze ziet het steentje en raapt hem op. Dan
zegt ze: "Daar ben je". En ze stopt het steentje in haar zak.

En zo begint jouw verhaal...


